INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA Michałowa w okresie
międzysesyjnym
od 21 grudnia 2018r. do 30 stycznia 2019r.
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W okresie międzysesyjnym:
Od 1 stycznia 2019r. mamy w Urzędzie Zastępcę Burmistrza w osobie pana
Konrada Sikory.
Uczestniczyłem w spotkaniu w Kuratorium Oświaty w temacie propozycji
Starostwa dotyczącej przejęcia szkoły średniej, w którym wzięli udział: Kurator
Oświaty - Beata Pietruszka, z-cą Dyrektora Wydziału Szkół
Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów -Romuald Mazur oraz
mecenas - Monika Rękawek. Odbyło się również drugie spotkanie ze Starostą
Janem
Perkowskim
i
Wicestarostą
Romanem
Czepe.
Spotkałem się z firmami: Pronar, Samasz, Unibep w związku z
zainteresowaniem inwestowaniem w naszej gminie potencjalnych
przedsiębiorców jak również w temacie współpracy po ewentualnym przejęciu
szkoły średniej. Powołałem również koordynatora ds. przejęcia szkoły średniej
panią Julitę Bajgus. Uważam, że jest to najbardziej odpowiednia osoba, gdyż
budzi zaufanie zarówno w środowisku szkolnym jak i naszego samorządu.
Ponadto Komisja Finansowa postanowiła wystosować pismo do Rady
Pedagogicznej oraz Rady Rodziców Zespołu Szkół w Michałowie z prośbą o
przedstawienie opinii w temacie przejęcia szkoły średniej przez nasz samorząd.
27 grudnia 2018 uczestniczyłem we wspólnym wyjazdowym posiedzeniu
wszystkich komisji naszej Rady. Dokonany został objazd mienia Gminy
Michałowo i zapoznano się ze stanem mienia komunalnego a w szczególności
hydroforni, ujęć wody, oczyszczalni ścieków i świetlic wiejskich.
W związku z ogłoszonym konkursem na stanowisko urzędnicze referenta ds.
księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Michałowie wpłynęły 3
oferty, z których tylko jedna spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu
o naborze. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybrała
p. Małgorzatę Pelc.
Ogłoszono również konkurs na stanowisko starszego specjalisty ds. prawnych w
Urzędzie Miejskim w Michałowie. W wyniku ogłoszonego naboru wpłynęły 2
oferty z których jedna spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o
naborze. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybrała p.
Izabelę Wynimko – Karp.
31 grudnia odbył się Sylwester Miejski przy ratuszu. Mieszkańcy bawili się
przy muzyce lokalnych zespołów, a o północy pokazem sztucznych ogni
przywitano Nowy 2019 rok.

7. W Urzędzie Miejskim oraz w podległych jednostkach rozpoczął się audyt.
Audytem zostaną głównie objęte kwestie zarządzania, zachowania procedur,
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gospodarki finansowej, ustalenia stanu i oceny realizacji zamówień publicznych
pod kątem celowości i efektywności oraz realizacja inwestycji.
8. 10 stycznia w siedzibie Nadleśnictwa Żednia odbyło się spotkanie
podsumowujące ostatnie 10 lat funkcjonowania Nadleśnictwa.
9. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się spotkanie
konsultacyjne w zakresie przygotowywanej Krajowej Strategii Rozwoju 2030.
KSRR jest podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej
państwa w perspektywie do 2030 r. Strategia ta jest zbiorem wspólnych
wartości, zasad współpracy rządu i samorządów oraz partnerów
społeczno-gospodarczych na rzecz rozwoju kraju i województw. Dokument
określa systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej zarówno przez rząd
wobec regionów, jak i wewnątrzregionalne. Odegra on w nadchodzących latach
ważną rolę w procesie programowania środków publicznych, w tym funduszy
UE.
10.16 stycznia samorządowcy, producenci i przedstawiciele lokalnych grup
działania spotkali się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
aby porozmawiać o przyszłości i perspektywach tworzenia i promowania
produktów lokalnych. Te grupy współpracują ze sobą od zeszłego roku – kiedy
powstało Centrum Produktu Lokalnego przy Urzędzie Marszałkowskim.
Michałowo było jedyną z okolicznych gmin, które do tego projektu nie
przystąpiło w żaden sposób. A kolejnej perspektywie finansowej UE jednym z
priorytetów będzie właśnie żywność ekologiczna.
11.Z okazji Dnia Babci i Dziadka michałowskie przedszkolaki z najstarszej grupy
przedszkolnej 5-latków przyznały tytuł "Babci i Dziadka na medal" wręczając
wraz z Przewodniczącą Rady, Dyrektor Przedszkola Jolantą Dzieniszewską oraz
ze mną medale dla swoich Dziadków. Jest to nowa forma obchodów tego
święta, którą zaproponowaliśmy a przedszkole przyjęło. Co roku najstarsza
grupa z przedszkola, czyli 5-latków taki tytuł swoim Babciom i Dziadkom
będzie nadawać.
12.W sobotę 19.01 o godz. 12.00 w Parku Miejskim w Michałowie zgromadzili się
mieszkańcy gminy i przedstawiciele samorządu, aby oddać hołd zmarłemu
prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi. Mieszkańcy przynieśli ze sobą
znicze, które zostały ustawione przed portretem zmarłego. Na znak żałoby flagę
przy Ratuszu opuszczono do połowy masztu.
13.Zleciłem pracownikom prace nad poszczególnymi punktami z programu
wyborczego - mówię tu o tych 10 punktach - zadania zostały więc już
rozdysponowane i rozpoczęły się rzeczywiste przygotowania, w związku z
czym odbyłem spotkanie w Urzędzie Pracy jak też w Banku Gospodarstwa
Krajowego.
14.Uchyliłem zarządzenie Nr 163/16 Burmistrza Michałowa z dnia 19 maja 2016 r.
w sprawie ustanowienia nagrody „Orły Michałowa”. Zgodnie z uzasadnieniem
do Zarządzenia, sporządzonym przez naszą Kancelarię Prawną „… Brak jest
jakiejkolwiek podstawy prawnej upoważniającej Burmistrza do wydania
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przedmiotowego Zarządzenia. Wydanie zarządzenia nastąpiło z istotnym
naruszeniem prawa zarówno co do podstaw jego wydania, jak i co do jego
publikacji. Powoduje to konieczność podjęcia działań zmierzających do
wyeliminowania Zarządzenia z obrotu prawnego przez jego uchylenie”.
15. Dla firmy obsługującej nas w kwestii pozyskania środków europejskich
przedstawiliśmy spis naszych przedsięwzięć, które zamierzamy realizować ze
szczególnym uwzględnieniem tych przy wsparciu środków zewnętrznych. Po
analizie firma przedstawiła i oceniła szanse na ich realizację oraz terminarz
ogłoszonych konkursów jak też przewidywane konkursy co pozwoli nam na
przygotowanie terminowo niezbędnej dokumentacji i wymaganych wniosków.
Jestem na tym etapie naprawdę zadowolony ze współpracy.
16.Podpisano umowy:
a) ,,Dostawę energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla
Gminy Michałowo oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania
obiektów i budynków oraz oświetlenia ulicznego”, z firmą: PGE Obrót
S.A. ul. 8-ego Marca 6, 35-959 Rzeszów, Oddział z siedzibą w Białymstoku,
ul. Świętojańska 12, 15-082 Białystok za cenę 940.883,44 zł brutto
b) ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Michałowo na rok 2019r.” z firmą: MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty
48, 15-950 Białystok za cenę 891.648,00 zł brutto
c) ,,Dostosowanie dokumentacji technicznej w ramach Centrum
Budownictwa Pasywnego w Gminie Michałowo – edukacja – rekreacja –
sport – promocja” w ramach zadania: Budowa modelowego budynku
pasywnego na potrzeby Gminnego Przedszkola w Michałowie wraz z
placem zabaw (z funkcją edukacyjną w zakresie OZE) z firmą: ARH+
architekt Andrzej Rydzewski ul. Zachodnia 14A m47, 15-345 Białystok za
cenę 225.336,00zł brutto.
d) Wybrano inspektora nadzoru na zadaniu: ,,Montaż instalacji
fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy
Michałowo”. Umowę podpisano z firmą: P.H.U. HYDROBUD Stanisław
Kuźmiński, ul. Wspólna 4, 18-214 Klukowo za cenę 12.750 zł brutto
Rozstrzygnięto przetarg: ,,Na dostawę i montaż kolektorów słonecznych na terenie
Gminy Michałowo”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Handan Instalacje
Sanitarne Sidoruk i Sidoruk Sp j. Stanisławowo 14, 15-604 Białystok za cenę
289.099,98 zł brutto.
17.Prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego rozpoczęły się w
roku 2014 na podstawie uchwały Rady Miejskie w Michałowie Nr
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XXVIII/264/13 z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zmiany objęły m.in. obszary oznaczone w studium symbolami 2TR oraz 3 TR i
4TR. Generalnie będą dotyczyć potrzeb gospodarczego rozwoju gminy oraz
mieszkańców Michałowa. Będą ukierunkowane głównie na funkcje
mieszkaniowe, usługowe i produkcyjne na obszarze Michałowa. Zmiany
obejmą również inne tereny w tym m.in. oznaczone jako mieszkaniowe,
usługowe, produkcyjno – usługowe, co pozwoli na określenie parametrów,
wskaźników oraz zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów w
dostosowaniu do współczesnych potrzeb, jak również przewiduje się korekty
układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej.
W chwili obecnej projekt planu jest przegotowany do wyłożenia do publicznego
wglądu. Wnioski mieszkańców w większości zostały uwzględnione praktycznie
tylko tam, gdzie jest to niemożliwe w związku z zawartymi obostrzeniami w
innych aktach prawnych lub naszym studium uwarunkowań. Dlatego uważam,
że powinniśmy rozpocząć pracę nad zmianą studium.
18.Odbyłem spotkanie z dyrektorami i kierownikami jednostek budżetowych, na
których omówiono bieżącą sytuację w poszczególnych jednostkach. W
uzgodnieniu z dyrektorami ustalono, aby kadra kierownicza i najlepiej
zarabiający pracownicy nie otrzymali podwyżek, a na to konto, osoby najmniej
zarabiające otrzymały podwyżkę w wysokości 7% a nie jak zakładano
wcześniej 5%. Ponadto pogratulowałem dyrektor Krystynie Wydryckiej
pomysłu odnośnie zakazu używania telefonów. Moi zdaniem jest to wyśmienity
krok w bardzo dobrym kierunku.
19. W związku z zakończeniem sprawy z powództwa p. Heleny Trochimczyk
Kościukiewicz dot. odszkodowania w związku z zalaniem wodami gruntowymi
piwnicy. Sąd podzielił rację pani Heleny i zasądził na jej rzecz 10 845,28 zł
wraz z odsetkami oraz 1476 zł z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej z Urzędu i
5159, 35 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych co razem daje kwotę
ok. 17,5 tys zł. Są to rzeczy tj. koszty które musimy płacić po poprzedniej
ekipie. I tutaj najbardziej mnie uderza brak pomocy mieszkańcowi w takiej
sytuacji.
20.W dniu 20 stycznia 2019r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
w Michałowie w okręgu nr 11 i jeszcze raz chcę pogratulować Mikołajowi
Chlabiczowi wyboru na radnego, który uzyskał 82 głosy. Również gratuluję
panu Zdzisławowi Bartłomiejowi Worona wyniku, bowiem 67 głosów jest to
dobry wynik. Jednak tutaj muszę powiedzieć, iż zaistniały takie sytuacje, które
delikatnie mówiąc nie napawają nas dumą. Mówię tu o pracach komisji. W
związku z tym, że wielu mieszkańców kieruje do mnie pytania co się stało, jak
też na facebooku u jednego z moich kontrkandydatów w ostatnich wyborach
ukazał się wpis, iż urzędnicy Burmistrza Nazarko nie umieją przeprowadzić
wyborów chcę powiedzieć po pierwsze, że Burmistrz ani nie przeprowadza ani
nie jest odpowiedzialny za wybory. Na mocy przepisów zmienionych przez trzy
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lata temu wybrany Sejm obowiązki te i odpowiedzialność ciąży na komisarzu
wyborczym. Po drugie, w komisjach nie było żadnego przedstawiciela
Burmistrza. No i po trzecie zapoznałem się z relacją wielu osób co do przebiegu
głosowania opisanego również w protokołach i co wynika – to mnie przeraziło.
W skrócie to co ustaliłem przebieg wyborów przedstawiał się następująco:
- zamówione zostały karty do głosowania na których dzień wyborów był
określony prawidłowo;
- drukarnia wydrukowała karty z błędną datą terminy wyboru myląc rok –
zamiast 2019 wydrukowano rok 2018;
- tego błędu nikt nie zauważył, a komisja ds. przeprowadzenia wyborów, której
przewodniczącą była pani Agata Gryko ostemplowała karty swoją pieczęcią;
- głosowanie się odbywało i dopiero ok. godz. 18:30 jeden z członków komisji
zauważył ten błąd;
- zgłoszony został do Komisarza Wyborczego. Na miejsce przyjechał urzędnik
wyborczy i stwierdził, że błąd jest nieistotny i dalej na tych samych kartach
kontynuowano głosowanie. Co odnotowano w protokole;
- kończąc prace komisja ds. przeprowadzenia wyborów sporządziła protokół na
którym wpisano, iż kart nieważnych brak. Protokół ten podpisała również druga
komisja ds. ustalenia wyników wyborów, której przewodniczącą była pani
Anna Barszczewska;
- jak wynika z brudnopisu, który jest częścią dokumentacji wyborów, komisja
policzyła głosy i Mikołaj Chlabicz otrzymał 82 głosy a pan Zdzisław
Bartłomiej Worona otrzymał 67;
- wówczas komisja uznała, że karty do głosowania są nieważne z uwagi na
błędną datę.
- po czym komisja ds. ustalenia wyników wezwała komisję ds. przeprowadzania
wyborów aby zmienili protokół;
- na miejsce przyjechała komisja ds. przeprowadzenia głosowania i została
sporządzona druga wersja protokołu, w które już w punktach tam gdzie głosów
nieważnych było brak znalazły się zapisy: Komisja do spraw przeprowadzenia
głosowania stwierdza jednogłośnie możliwość nieważności kart do głosowania
ze względu na błędnie wpisaną datę.
-na tej podstawie dopisano w pkt 6 zdanie „W związku z powyższym komisja
stwierdza nieważność kart do głosowania. Po konsultacji z urzędnikiem
wyborczym Panią Justyną Cylwik komisja kontynuowała prace”.
Szanowni Państwo, po pierwsze nic nie wiem o tym, aby przewodnicząca jednej
komisji pani Gryko czy drugiej pani Barszczewskiej czy jakikolwiek członek
komisji byli urzędnikami ratusza jak też w jakikolwiek sposób można byłoby te
osoby powiązać z moją osobą. No ale skoro ktoś próbuje dlatego żywię
głęboką nadzieję, że odpowiednie organy wyjaśnią (o ile przedstawiony
przebieg zdarzeń jest rzeczywisty) czy komisja ds. ustalenia wyników
głosowania miała prawo najpierw liczy głosy a potem uznać, że karty są
nieważne. Czy po decyzji Komisarza wyborczego odnośnie ważności kart
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wyborczych (nieistotnego błędu z datą) mogła unieważniać oddane głosy z tego
powodu, bo czym innym chyba jest karta do głosowania, a czym innym oddany
głos. Czy ponowny przyjazd komisji i sporządzanie drugiej wersji protokołu nie
było dostosowywaniem dokumentów do tego, co potem zrobiła komisja ds.
ustalenia wyników, czyli unieważniła głosy. Oczywiście dotarło do mnie jeszcze
wiele innych informacji typu, jak wynika z protokołu, że p. Andrzej
Kasperowicz członek Miejskiej Komisji Wyborczej dzwonił do jednego z
członków komisji ds. ustalenia wyników wyborów instruując jak należy
unieważnić głosowanie, że protokół ten drugi – poprawiany komisji ds.
przeprowadzenia wyborów wypełniał swoim charakterem pisma członek
drugiej komisji tj. ds. ustalenia. Także mam nadzieję, że organy wyjaśnią te
sprawy jak to mówią „do kości”. Oczywiście nie chcę tutaj ferować wyroków,
nigdy tego nie robiłem, ale ta sprawa nie pachnie dobrze. Bo w takim razie
dlaczego po zapoznaniu się z dokumentacją wyborów:
- komisarz wyborczy w swoim postanowieniu wezwał komisję do przeliczenia
głosów,
- komisja ds. ustalenia wyników wyborów przeliczyła głosy,
- na tej podstawie komisja miejska ustaliła wynik wyborów – Mikołaj Borys
Chlabicz – 82 głosy, Zdzisław Bartłomiej Worona – 67,
- postanowieniem Komisarz Wyborczy ogłosił wyniki,
- To kto tu złamał prawo? I czy w ogóle złamał – powinno być wyjaśnione.
Media o gminie pisały i wcale nie świadczyło to dobrze, czyli poszła w świat
informacja o naszej gminie, zła informacja. I tak po ludzku zastanawiam się,
jakim siłom nieczystym i na czym zależało. A było to 20.01 tydzień po mordzie
politycznym prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
I tak na marginesie chciałbym zaznaczyć, że zarówno pani przewodnicząca pani
Agata Gryko jak też pani przewodnicząca Anna Barszczwska jak i członek
Miejskiej Komisji Wyborczej p. Andrzej Kasperowicz zostali zgłoszeni do
komisji przez Komitet Wyborczy Zdzisława Bartłomieja Worony.
21.W dniach 21-22 stycznia odbyły się spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami,
księżmi oraz działającymi na terenie naszej gminy organizacjami
pozarządowymi. Ich celem było zapoznanie wszystkich z planami gminy, a
także wymiana uwag i doświadczeń, które mogą przysłużyć się do nawiązania
ściślejszej współpracy. Jeśli chodzi o rozmowy z przedsiębiorcami to przede
wszystkim wskazali oni na potrzebę rozmów i odbudowę dobrych relacji
pomiędzy samorządem a przedsiębiorcami, a także konieczności poprawy
wizerunku gminy jako przyjaznej inwestorom. Rozmawiano również o sytuacji
na rynku pracy i możliwościach związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy
w gminie. Ze swojej strony zapewniłem ich o przychylności samorządu w
powyższych kwestiach.
Organizacje pozarządowe zawnioskowały o likwidację sztucznego tworu jakim
jest Rada Pożytku Publicznego – organ ten nic nie wnosił, nie zbierał się i służył
jedynie jako alibi dla rządzących przy podziale środków. Zastanawiano się
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również nad wypracowaniem nowej formuły współpracy pomiędzy
samorządem a stowarzyszeniami oraz dyskutowano o ich potrzebach i
możliwościach i formach wspierania organizacji przez gminę. Kolejne
spotkanie w tej sprawie zaplanowano na 14 lutego.
22. Na zaproszenie Najprzewielebniejszego biskupa Jakuba brałem udział w
koncercie kolęd i pastorałek jaki miał miejsce w Operze i Filharmonii
Podlaskiej.
23.Uczestniczyłem również w Jasełkach i w koncercie kolęd w Jałówce oraz w
spotkaniu w OSP Szymki.
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